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ضرب المثل ها میانبرهای شیرینی هستند تا منظورمان را بهتر به مخاطب برسانیم اما استفاده از آن ها
این روزها چندان مرسوم نیست ،چرا باید دوباره سراغشان را بگیریم؟  

پرونده

نسیم سهیلی | روزنامه نگار
زیبایی و تاثیرگذاری ضربالمثلهای شیرین ایرانی بر کسی پوشیده نیست اما کافی است دنبال کسی
بگردیدکهضربالمثلهایزیادیبلدباشد،آنجاستکهیاداینمثلمیافتیم«،گشتمنبودنگردنیست!»،
متوجه می شویم ما جامعه و نسل بسیار فراموش کاری هستیم و با وجود این همه گنجینه بزرگ شعر و

ضربالمثلواصطالحات
ضربالمثلی

ضربالمثل؛ گونهای از بیان است که
معمو ًال تاریخچه و داستانی پندآموز در
پس بعضی از آ نها نهفته است .البته
بسیاری از این داستانها از یاد رفتهاند و
پیشینه برخی از امثال بر بعضی از مردم
روشن نیست.
تــــفــــاوت ب ــی ــن «ضـــربالـــمـــثـــل» و
«اصطالحات ضربالمثلی» در شکل،
ساختار و عملکرد آن هاست که البته

آنهاییکهازاینگوشمیگیرند
وازآنگوشدرمیکنند

چندساعتیبینمردمبودیمتاببینیمآدمهای
دهههای مختلف ،چقدر از ضربالمثلها
میدانند .چند نفری که از آن ها دربــاره
ضربالمثل پرسیدیم تا اسمش را شنیدند،
تــصــور کــردنــد مصاحبه ســرکــاری اســت!
خندیدندوازماگذشتند!چندنفریهمبدون
توجه به سوال ما راهشان را گرفتند و رفتند.
بعضیها هم یا اصــا اســم ضربالمثل به
گوششاننخوردهبودیابهیکگوشخوردهو
ازآندیگریدررفتهبود،تعدادیهمبهقولی،
حافظه دیگر یاریشان نمیکرد و تعدادشان
همکمنبودوهمهنوعسنیراشاملمیشد!
بعضیازشهروندانهمبعدازکلیفکرکردن
فقطیکیادوضربالمثلبهیادآوردند.البته
الزم است یادآوری کنیم ،افرادی که درباره
موضوعی اطالعات ندارند یا آگاهیشان کم
است ،طبیعتا تمایلی نیز به صحبت درباره
آن موضوع ندارند .در این باره ما با رهگذران
زیادیهمکالمشدیمکهبهدلیلاینموضوع،
ترجیح دادند مطلب و عکسی از آن ها چاپ
نشود.درزیرچندکالمیازآنهامیخوانیم.
شایدمسخرهشویم!
سعید موسوی ،شهروند  22ساله تنها دو
ضربالمثلرابهیاددارد«:ازهولحلیمتوی
دیگافتادن!»«فالنیاگهساربونه،میدونه
شتروکجابخوابونه!»
او دربــــاره ضـــرورت ضــربالــمــثــل چیزی
نمیداندوفقطمیگوید:فکرکنمخوباست
آدم چندتایی جمله خوب مثل ضربالمثل
بلدباشدوبهجاازآناستفادهکند.
اوهمچنینمیگوید:منبیشترازخالهامکه
از همه فامیل بزرگ تر است ،شنیدهام که از
اینجمالتبهکارمیبردوفکرمیکنماصال
جوان ها اگر هم بخواهند از ضربالمثل
استفاده کنند به نوعی مسخره میشوند!
چــون واقــعــا در قشر ج ــوان ایــن جمالت
کاربردیندارد.

ازماستکهبرماست!

مریم مجیر  27ساله دو ضرب المثلی را
که همیشه مادربزرگش به کار می برده در
خاطر دارد« :تخمش را ملخ خورده» و «شتر

بیشتر مــردم این تفاوت را نمیدانند
و بــدون توجه ،به هر مثل و اصطالح
ایــن چنینی ،ضر بالمثل میگویند
اما باید دانست امثال و حکم جملهای
است کامل با ساختمانی استوار بر پایه
و اساسی غیرقابل تغییر ،مانند« :تب تند
زود به عرق می شینه!» یا «هرکه بامش
بیش ،برفش بیشتر!»
اصطالحات ضر بالمثلی؛ برخالف
امثال و حکم عباراتی مصطلح و عمومی
هستند کــه ابــتــدا بــایــد در جملهای

جایگزین شوند تا عبارتی کامل حاصل
شود .این عبارت کامل نیز برحسب قید
زمان،فاعلومفعولمتغیراست،مانند:
«دم خود
«پا توی کفش کسی کردن» یا ُ
را روی کول گذاشتن»
ِ
اصطالحات ضر بالمثلی بدون
این
قرار گرفتن در یک جمله کامل ،فاقد
خصلتهای ضربالمثل خواهد بود؛
مانند« :پایت را تو کفش بــزر گتــر از
خودت نکن!» یا «از ترسُ ،دمش را روی
کولش گذاشت و دررفت!»

در خواب بیند پنبه دانه» .او ادامه می دهد:
ما در مدرسه چیز زیادی از مثلها و اهمیت
شان نخواندیم حتی من که رشته ادبیات
بودمدربارهاهمیتوپیشینهضربالمثلها
چیز زیادی نمیدانم .فقط یادم است یک
ضربالمثلدرکتابفارسیدبیرستانمان
بودبهناماز«ماستکهبرماست».همینقدر
درخاطرمماندهاست.
او اضافه می کند :فکر میکنم الزم است
مثل ها حفظ و منتقل شــود .چــون امــروز
اصطالحات و کلمات عجیبی بین مردم
مخصوصا نوجوانها بــاب شــده اســت که
خیلیبهزبانفارسیلطمهمیزند.

همسنوسالهایمنچیزی
نمیدانند!

سودهعرفانی 17 ،سالهمیگوید:نمیدانم
این ضربالمثل است یا نه! «شتر دیدی
ندیدی!» و این یکی را هم نمیدانم یعنی
چه؟ و کجا به کار می رود! « اسب پیشکشی
رو،دندوناشونمیشمرند!»
او دربــاره استفاده از ضربالمثل در بین
مردم میگوید :زیاد شنیدهام اما واقعا توجه
نکردهام یا سعی نکردم آن ها را حفظ کنم.
در مدرسه هم معلم ها تاکید زیادی به یاد
گرفتنآنهانمیکنندوفکرنکنمهمسنو
سالهایمنهمچیززیادیازضربالمثل
بدانند!

بزرگترهاآموزشبدهند

مجتبی مجاهد  14ساله نیز یکی دیگر از
دانشآموزانیاستکهدراینبارهمیگوید:
در کـــتـــابهـــای داســـتـــان
چندتاییضربالمثلخوانده
بودم اما واقعا چیز زیادی از
آن نمیدانم .او در ادامه
میگوید :بزرگ ترها
مــثــل مـــــادر ،پـــدر و
معلمها باید دربــاره
ایـــن چــیــزهــا ب ــه ما
آموزش بدهند .فکر
نمیکنم دوستان من
هم چیزی دراین
بارهبدانند!

سخناننغزجایمثلهاراگرفته

ادبیات شیرین فارسی که مملو از مثلهای ناب است ،بیشتر آن ها را به باد فراموشی داده ایم و در صحبت
های عامیانهمان کمتر از آن ها بهره میبریم! جای تاسف است که برخی از مثلهای قدیمی ما به کلی فراموش
شدهاند و فقط باید آن ها را مانند گوهری ارزشمند و کمیاب از زبان مادربزرگ و پدربزرگها شنید ،همه
ل میدانند و از آن ها استفاده
این موارد دلیلی شد تا گشتی بزنیم در شهر و ببینیم مردم چقدر ضربالمث 
میکنند .با ما همراه باشید و این مصاحبههای خواندنی را دنبال کنید.

ضربالمثل دان ها!

مـــــــــادر بــــــزرگهــــــا و
پدربزرگهایی که گنجینه
ضــرب الــمــثـلانــد! ربابه
بــخــتــیــاری ،مــادربــزرگــی
اســت کــه  85بــهــار را در
زندگیاش دیدهاست .او
چند نمونه از مثلهایی را
که به یاد میآورد برای ما میگوید« :نخوردیم نون
گندم ،دیدیم دست مردم !» ،یعنی اگر فالن چیز را
نداریم دست کم آن را دیدهایم« ،از اسب افتادیم اما

مهدیه اختراعی37ساله و معلم خصوصی
زبانانگلیسیوفرانسهاست.نمونههایی از
َمثَلهایایرانیکهبهیاددارد:
«دیوارموشداره،موشهمگوشداره»«،تا
نباشدچیزکیمردمنگویندچیزها»«،نوکه
میادبهبازارکهنهمیشهدلآزار»«،ازکیسه
خلیفهمیبخشه!»«،آنقدرمارخورده،افعی
شده» « ،از اون جا مونده ،از این جا رونده!» « ،از اون نترس که های و
هویداره،ازاونبترسکهسربهتوداره»«،ازبیکفنیزندهای!»
او می گوید :فکر میکنم نسبت به نسلهای قبل ،کمتر از
ضربالمثل استفاده میکنیم .امروزه تعداد زیادی َمثَل در دست
فراموشی است و این به دلیل تاثیر رسانههای دیجیتال و تصویری
است .در کل رسانههای تصویری و مکتوب در حفظ یا فراموشی
ضربالمثل ها نقش دارند یعنی آن ها میتوانند هم نقش مفیدی
در تولید ،نگهداری و بازنشر مثلها داشته باشند و هم آسیب زننده
باشند .امروزه رسانههای دیجیتال هستند که برای ما الگوسازی
میکنند که چطور صحبت کنیم .مخصوصا اصطالحاتی که یک
برنامه طنز پرطرفدار ممکن است بین مردم رایج کند .وقتی این
ها جایگزین َم َثلها و سخنان نغز شده و ذهن مردم از آن ها انباشه
است ،مطمئنا ضرب المثلهای اصیل کمرنگ میشوند .پیش از
به وجودآمدن رسانههای تصویری ،تنها سرگرمی مردم ،خواندن
از مثَل ،آن ها
رسانه های مکتوب بود مانند اشعار حافظ که پر است َ
دهان به دهان میگشت و منتقل میشد.
اختراعیازمشابهتبرخیامثالایرانیباانگلیسیوفرانسویمثال
میزندومیگوید:
No pain no gain
معادلاینمثلدرفارسیایناست«:نابردهرنجگنجمیسرنمیشود»
و مثل «خواستن توانستن است» ،در زبان فرانسه به این صورت به
یرود:
کار م 
vouloir c'est pouvoir

عکستزیینیاست

از نسل نیفتادیم!» یعنی درســت اســت کمی
اوضاعمان بد شده است اما هنوز اصالتمان را حفظ
کردهایم« ،یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به
دیــگــری» ،یعنی وقتی از کسی عیب میگیری
خودت را به جای او بگذار« ،به خانه همسایه می
روی و آش می خوری به خانه ات آمدی نخودش را
خیس کن!» یعنی از کسی نیکی می بینی فورا در
صدد جبرانش باش« ،از نو کیسه قرض نکن اگر
کردی خرج نکن» یعنی از آدمی که تازه به مال و
منال رسیده پول قرض نکن« ،جلوی مهمان مرغت
را هم کیش نکن!» یعنی مهمان که می آید پیش او

کتابخوانیکمشده،ضربالمثلفراموششده

احسانجاویدییکیدیگرازجوانانی
اســت کــه دارای هــوش مصنوعی
است.اوچندضربالمثلبهیاددارد:
«دیواررایکروکاهگلکردن»یعنی
کاررافقطازیکجنبهدرنظرگرفتن،
«آب از سرچشمه گل آلــود است»،
یعنی کار از باال خراب است« ،مرد با
پارومیآوردوزنباجاروبیرونمیاندازد»،یعنیمردبازحمت
مال به دست می آورد اما زن بیمالحظه خرج میکند« ،نه
خوردهونهبردهگرفتهدرد ُگرده»،یعنیدرکاردخالتینداشته
ولی همه زحمات و زیانها متوجه او شده است« .آفتابه لگن
هفت دست ،شام و نهار هیچ» یعنی کسی یا چیزی پر سر و
صداست اما نتیجهای در بر ندارد و «پیری و معرکه گیری!»
یعنیدراواخرپیری،کاریکنیکهازتوانتظارنمیرود.

مَ َثلها ،عصاره کالم و فرهنگ یک جامعه
هستند

در بین افــرادی که با آن ها دربــاره
ضربالمثلصحبتکردیم،بهطور
اتفاقی با یک زبان شناس نیز آشنا
شدیمکهمطالبمفیدیدراینباره
ارائهکرد.درزیرگزیدهایازصحبت
هایفریدونحاجیلورامیخوانیم.
فریدونحاجیلو  40ساله،شهروند
ترک زبان و دانشجوی ارشد زبان شناسی است .او درباره
ضرب المثل میگوید :مثلها ،عصاره کالم و فرهنگ یک
جامعههستندکهمفهومیطوالنیرابهصورتخالصهمنتقل
میکنند.یعنییکجمله،باریکداستانرامیکشدومفهوم
رامنتقلمیکند.اتفاقاموفقهمهست.ضربالمثلهاازدل
زندگی انسانها و واقعیتها سرچشمه میگیرد
اصوال ضربالمثل چون عصاره یک متن
و مثل شمشیر تیز ،برنده واثرگذار است.
ضربالمثلهامانندشعرهاسینهبهسینه
و گاهی از فرهنگی به فرهنگی دیگر
انتقال می یابند .مثلهایی داریم
که از زبان ترکی به زبان فارسی و
برعکسمنتقلشدهاستیعنی
آنهامرزینمیشناسند.
گــــاهــــی فــــکــــر مــیکــنــیــم
ضربالمثل کــم شــده اســت و
نسل جوان از آن کمتر استفاده
میکند اما من با این موافق نیستم

با کسی دعــوا نکن که او به خــودش می گیرد و
ناراحت می شود ،این مادربزرگ میگوید :مردم در
زمــان قدیم سرگرمی کمتری نسبت به امــروز
داشتند و همین باعث میشد دور هم جمع شوند و
بیشتر وقــت روز را بــا هــم گفت وگــو کنند .این
صمیمیتها و نشست و برخاست ها باعث به وجود
آمدن کلمات قصار و ضربالمثلها میشد و آن ها
را حفظ میکرد .این روزها دیگر مهمانیها کم و
کوتاه مدت و احوال پرسیها تلفنی شده است به
همین دلیل مردم کمتر با هم صحبت میکنند و
ضربالمثل دیگر فراموش شده است.

او یک مثل خراسانی هم مثال می زندُ :
«گله نفتیه که هی
هوا ِمره بعضی وقتا فتنه هم بپا ِمره» ،یعنی گلوله نفتی را باال
میاندازند،بعضیوقتاهمدعوامیشود.
جاویدیدربارهضربالمثلمیگوید:باتوجهبهاینکهسطح
کتاب خوانی مردم به شدت کم شده ،مشخصا استفاده از
ضربالمثل هم به همان نسبت کمتر شده است .در قدیم با
توجهبهاینکهمردمامکاناترفاهیوسرگرمیهایکمتری
دراختیارداشتندبیشتردورهمجمعمیشدندوباهمشروع
به خواندن شعرها و ضربالمثلهای قدیمی میکردند که
باعث میشد این ضربالمثلها به دلیل تکرار ،در حافظه
آن ها بماند ،بیشتر استفاده شود و در محاوره کاربرد داشته
باشد .هم اکنون با توجه به کمبود وقت و بی حوصلگی مردم
امــروزی ،بیشتر محاورههای عــادی و ســاده در مکالمات
استفادهمیشودوخبریازضربالمثلهایجالبوشیرین
قدیمینیست.

و فکر میکنم انسانها در سنین باالتر و در طــول گذر
زندگی شروع میکنند از ضربالمثلها استفاده کردن و
زمانی میرسد که تازه مثلها در ذهن ،جایگاه می یابد و
مورد استفادهاش در زندگی شخصی شناسایی میشود.
ضربالمثل چیزی نیست که از بین برود و نسلهای بعدی
نیز حتما از آن ها استفاده خواهند کرد.
تعداد به یاد داشتن مثلها به عالقه شخصی انسانها هم
برمیگردد و قرار نیست همه به انــدازه هم ضر بالمثل
بدانند ولــی فکر میکنم تقریبا به جز کــودکــان ،دیگر
ردههای سنی تعدادی ضرب المثل میدانند و به مرور که
سنشان باال میرود تعداد آن ها هم بیشتر میشود .گاهی
مثلها از زبانهای دیگر درست ترجمه نمیشوند .مانند
ضربالمثل «مار از پونه بدش میآید ولی در النه اش سبز
میشود» که از ترکی به فارسی ترجمه شده اما جالب است
بدانید مار اصال از پونه بدش نمیآید! واژه « یارپوز» به معنی
پونه و راسو است و واژه راسو به اشتباه پونه ترجمه شده
است .مار از راسویی که شکارچی اوست بدش می آید و
راسو دایم دم النه مار است.
همچنین به دلیل این که ذات انسان کم کوشش بوده و به
دنبال رساندن مفهوم در جملهای خالصه است لذا مثلها
در تمام فرهنگها و قومها وجود دارد و گاهی ضربالمثلی
معادل خارجی نیز دارد مانند« :مرغ همسایه غاز است»
یعنی چیزی که مال دیگران است بهتر است که در انگلیسی
مشابه آن می شود:
The grass is always greener on the other side of
!the fence
علف های پشت پرچین همیشه سبزتر دیده می شود!

